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Hvad der svarer til 4.000 lastbiler fyldt med elektronikaffald, fremgår ikke af den officielle
statistik. I nyhedsbrevet kan du læse om den årlige statistik, der viser samme tendens, som
flere andre EU-lande oplever, nemlig at de indsamlede mængder er faldende. Værdierne i
affaldet er tilsvarende stigende, så hvor forsvinder ressourcerne hen? Der sættes fokus på
datasikkerhed og datakvalitet, herunder tiltag til at sikre monitoreringen af
materialestrømmene.

Fald i de indsamlede mængder!
Statistikken for 2012 er offentliggjort

DPA-System har netop offentliggjort den 7. statistik på producentansvarsområdet i
Danmark. Statistikken viser helt overordnet et fald i de indsamlede mængder både for
elektrisk udstyr og bærbare batterier.

Efter en årrække med stagnerende markedsførte og indsamlede mængder viser statistikken
for 2012 et relativt markant fald i de indsamlede mængder for både kommunalt indsamlet
elektronikaffald og bærbare batterier. Således er den indsamlede mængde elskrot fra
husholdninger faldet med 12 % i forhold til året før, mens mængden af indsamlede bærbare
batterier er faldet 4,5 % i forhold til 2011, (se Figur 7 og Figur 18 fra statistikken nedenfor).
Tendensen genfindes ikke i de solgte mængder.

Over 40.000 ton mangler

Mængden af elskrot og bærbare batterier der indsamles, er faldet både i absolutte tal og i
forhold til den markedsførte mængde. Denne tendens synes fremherskende i flere
europæiske lande, og der søges derfor forklaringer på, hvorfor indsamlingsprocenterne går i
modsat retning end den ønskede.

De senest kendte undersøgelser synes ikke at understøtte forklaringer som ændret
forbrugeradfærd, herunder ”pulterkammereffekt” eller bortskaffelse via dagrenovationen. Der
er ikke fundet større mængder elektronik eller batterier i andre indsamlingsfraktioner som fx
kommunejern, og ej heller er selve konstruktionen og designet af produkterne ændret i
sådan en grad, at det kan forklare så stor en forskel på vægten inden for en ét-årig periode.
Forskellen mellem mængden af markedsført elektrisk udstyr og indsamlet elskrot er på over
40.000 ton i 2012 f.s.v.a udstyr fra husholdninger, (se Tabel 8 i statistikken).

Store værdier og alternative indsamlingskanaler

Der synes til gengæld at være en klar sammenhæng mellem værdien af det udtjente udstyr
– eller bedre betegnet ressourcerne - og de faldende indsamlingsprocenter. Den gængse
opfattelse i branchen er derfor, at affaldet samles ind uden om kommunerne og
producentansvarsstyrede indsamlingsordninger, hvorved mængderne ikke registreres i de
officielle statistikker.

Værdien af visse affaldsfraktioner er med andre ord så stor, at omkring 4.000 lastbillæs
med udtjent elektrisk udstyr kører uden om det opgjorte marked, der findes i den nationale
producentansvarsstatistik. 

Datakvalitet

Såfremt ønsket og målet om kontinuerligt stigende indsamlede mængder i forhold til det,
som er sat på markedet, herunder optimeret ressourceudnyttelse, skal fortsætte i regi af
producentansvaret, og hvis Danmark skal kunne opfylde de stigende EU-indsamlingskrav (se



afsnittet om EU-mål i statistikken s. 49-52), er der for alvor behov for at sikre kvaliteten af
de officielle indsamlings- og udvindingssystemer.

Skal markedsaktørerne foretage forretningsplanlægning ud fra de nationale statistikker, og
skal politikere og myndigheder føre troværdig politik for området, skal kvaliteten af data
være i orden. Det betyder, at indberettede data skal være kvalitetssikrede i en grad, så
sandsynligheden for datafejl eller manipulation minimeres i hele værdikæden fra
markedsførte mængder til behandlede mængder.

WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 findes her

Figur 7: Indsamlet elskrot fra husholdninger 2007-2012 (ton)

Figur 18: Kommunalt indsamlede bærbare batterier 2009-2012 (ton) 

Udover data for WEEE og BAT området indeholder statistikken i år tal for
producentansvarsområdet for personbiler og varebiler (End-of-life Vehicles,
ELV). Antallet af importører og antallet af markedsførte biler er de data,
som importørerne foreløbigt har indberettet til producentansvarsregistret.
Det forventes, at en free-rider kampagne vil blive afholdt af Miljøstyrelsen i nær fremtid.

2012 Registrerede importører (antal) Markedsførte biler (stk)
Personbiler 17 101.694
Varebiler 15 9.781
Total Unikke importører 18 111.475
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Kvalitetssikring af data - også for indsamlede og
behandlede mængder
Norsk initiativ

For at sikre en vis datakvalitet i Danmark er der revisorkontrol af de markedsførte mængder
af husholdningsudstyr (Seneste afrapportering til Miljøstyrelsen findes nedenfor).

Andre lande oplever, som Danmark, et fald i opgørelsen af de indsamlede mængder. Norge
har taget konsekvensen af den manglende validitet af data, og med 2012-indberetningen
indført krav om revisorkontrol af returselskabers/kollektive ordningers indberetning af de
indsamlede mængder.

Fordelingsnøgler og gennemsnitsvægte

En af de store jokere i forbindelse med datakvaliteten af den lovfastsatte
mængdeindberetning er, at mængderne skal indberettes i de 10 produktkategorier, mens det
elektriske udstyr og batterier reelt bliver indsamlet og sorteret i 6 affaldsfraktioner. For at
kunne foretage omregninger fra fraktion til kategori og vice versa er det beskrevet, at der
skal etableres en såkaldt fordelingsnøgle til brug for denne omregning.

I Danmark baserer den offentligt tilgængelige fordelingsnøgle sig i øjeblikket på data fra
2008. Flere aktører har gjort opmærksom på, at nøglen ikke længere er retvisende og
mangler underbygning med systematiske sorteringsforsøg.

Den norske miljøstyrelse KLIF har ved en lovændring vedtaget, at der fra og med 2012-
indberetningen skal foretages revisorkontrol af de kollektive ordningers rapportering af
indsamlede mængder, samt af anvendte gennemsnitsvægte (ikke tilladt i Danmark) og
fordelingsnøgler. Revisorkontrollerne skal udarbejdes efter de internationale standarder ISAE
3000 og ISRS 4400 og indsendes til både EE-registret og Miljømyndigheden i Norge.

Det norske informationsbrev og standarderne findes her

Afrapportering til brug for Miljøstyrelsens tilsyn: Revisorerklæringer 2013 
Dette er den årlige afrapportering til Miljøstyrelsen over de erklæringer,
som DPA-System skal modtage for at sikre kvaliteten af de indberettede
mængder for udstyr til husholdninger. Afrapporteringen vedrører data for 2012

Dokumentserie: DPA-publikationer 
Udgiver: DPA-System 
År: 2013

Rigsrevisionen gennemgår DPA-System
Rigsrevisionens IT-revision er i øjeblikket ved at gennemgå DPA-Systems IT-systemer med
henblik på at afdække eventuelle sikkerhedsrisici samt kortlægge, hvorledes systemer og
procedurer lever op til gældende standarder inden for IT-sikkerhed. DPA-System
kontrolleres i forvejen af Rigsrevisionen på forvaltningssiden, og imødeser samarbejdet med
IT-revisionen, som en god lejlighed til at få evalueret sikkerhedsniveauet i både interne og
eksterne systemer.

Husk at slette tidligere medarbejderes password!

Under revisionen er det blevet klart, at der bør strammes op på sikkerheden omkring
adgangskoder og forældede brugeradgange. Virksomhederne og kommunerne er selv
forpligtet til at opdatere deres brugere, men mange af disse adgangsstyrede brugere er ikke
opmærksomme på, at hvis de fx glemmer at slette brugere fra systemet, når de ikke
længere er i virksomheden, kan disse tidligere medarbejdere i princippet skaffe sig adgang
med deres gamle login, og på den måde følge med i, hvad der indberettes.

EU Kommissionens FAQ for WEEE2
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Frequently Asked Questions = Ofte stillede spørgsmål
Høringen på EU Kommissionens nye vejledning til det reviderede
WEEE direktiv sluttede 30. august 2013.

Den EU-baserede vejledning er yderst vigtig, da den skal fungere som en slags drejebog til
at sikre en fælles forståelse i forbindelse med det nye direktiv. Målet er, at medlemslandene
fremover får en mere ensartet tilgang til lovgivningen, og at producenter og importører
oplever færre administrative byrder i forbindelse med grænseoverskridende handel på det
indre marked i EU. Det reviderede WEEE direktiv skal være implementeret i
medlemsstaterne i februar 2014.

DPA-System har bidraget som vidende, men dog objektiv, part i denne proces.
Miljøstyrelsen, DI og DPA-System var medio 2012 vært for et to-dages arbejdsmøde i
København, hvor 15 EU lande deltog. Derudover har både danske og relevante
toneangivende europæiske brancheorganisationer været i dialog i processen - alt med
henblik på at sikre en ensartet forståelse af direktivet. Endelig var DPA-System i foråret,
som repræsentant for EWRN (European WEEE Registers Network), til møde med EU
Kommissionen for at give input til den nye FAQ. 

Det er nu forhåbningen, at EU kommissionens medarbejdere hurtigt indarbejder
høringssvarene. Herefter kan medlemsstaterne og industrien anvende den nye FAQ til en
harmoniseret implementering af det reviderede direktiv.

EU Kommissionens udkast til ny FAQ findes her

EWRNs hjemmeside findes her

Projekter og rapporter:

 

Too big to fail - Too academic to funktion! Special feature on Extended Producer
Responsibility 
Temanummer om producentansvar. Tidsskriftet sætter fokus på omkostningsmodeller og
erfaringer med producentansvar i globalt perspektiv.

Dokumentserie: Eksterne rapporter og artikler 
Udgiver: Journal of Industrial Ecology, Vol. 17, Issue 2 
År: 2013

Fra Avfall til Ressurs - avfallsstrategi 
Norges affaldsstrategi udkom august 2013. Strategien er udarbejdet i henhold til EUs
miljøprogram og sætter forebyggelse, ressource optimering og -udvinding på dagsordenen i
de næste år.

Dokumentserie: Eksterne rapporter og artikler 
Udgiver: Miljøverndepartementet, Norge 
År: 2013

The collection of waste portable batteries in Europe in view of the
achievability of the collection targets set by Batteries Directive 2006/66/EC 
Omfattende studie udført på opdrag af European Portable Battery
Association (EPBA) med det formål at undersøge EU medlemsstaternes opfyldelse af
batteridirektivets indsamlingsmål, herunder systemopbygning og logistik og
forbedringspotentialer. Studiet har specielt fokus på bærbare batterier, herunder
distinktionen mellem bærbare batterier og industribatterier.

Dokumentserie: Eksterne rapporter og artikler 
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Udgiver: Perchards og SagisEPR 
År: 2013
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